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Plaça del Castell 1
46940 Manises
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SOL·LICITUD ACTES LÚDICS I
ESDEVENIMENTS EN VIA PÚBLICA I

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

DATA _____________________

NUM. _____________________
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms  DNI / NIE  

Correu electrònic                            Telèfon

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en els termes previstos per
l'article 13 de la Llei 39/2015.  Igualment, es recomana que es facilite un telèfon per a rebre-hi comunicacions.

Domicili                 Localitat C. Postal

EN REPRESENTACIÓ DE

Nom i cognoms DNI / NIE  

Correu electrònic       Telèfon

Domicili                                  Localitat C. Postal

SOL·LICITE

Per a la realització de l’activitat següent:
ACTE:

DATA:

HORARI:

Necessitem la col·laboració de l'Ajuntament a través dels recursos següents:

1. POLICIA/ URBANISME

Ocupació via pública  (Adjunteu-ne el plànol)
Carrer:
Horario 

Reserva d'espai amb prohibició d'aparcar:
Carrer:         Si          No       Horari:
Tall del carrer:                                                                                                                                                        núm.           al 
Participació prevista:              persones

Cercavila: Adjunteu el plànol del recorregut. (Fitxa 3)

Disparada d'artificis pirotècnics: (Fitxa 4) 

Ubicació: 

Horari:

Instal·lació d'estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent: (adjunteu-ne el plànol)

Ubicació: 

Mesures: 

(*)Tipus d'instalació:        Carpa          Unflablbles          Discomòbil        Altres 

Data i hora de la instala·lació:                                                                          Data i hora de la retirada: 

(*) Adjunteu-hi la documentació relativa a la seguretat de la instal·lació (Anexo)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99,  de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es

mailto:lopd@manises.es
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2. URBANISME

Entarimar. (Adjunteu-hi un croquis)

Ubicació:                                                                                                                                                              

Mesures:                                                                                                                         Dates: des de                            fins a  

Cadires. 

Núm.            Lloc d'entrega                                                                                          Dates: des de                            fins a  

Vallas.

Núm.            Lloc d'entrega                                                                                          Dates: des de                            fins a  

Plaques de senyalització

Núm.            Lloc d'entrega                                                                                          Dates: des de                            fins a  

3. MEDI AMBIENT

Punt de llum: 

Ubicació :

Dia d'utilització:                                          Potència requerida:                                      Monofàsica               Trifàsica

Què es connectarà: (Adjunteu-hi el plànol) 

Punt d'aigua: 

Ubicació :             

Dia d'utilització:

Què es connectarà: 

Contenidors extra: 

Nùm:                                        Ubicació:

Neteja   

Carrer                                                                                                                                             Data 

4. CULTURA

     Pilons i cordes      Panells blancs d'exposició (portes)      Equip de so (amb tècnic)

     Cavallet per a taulers      Pantalla per al projector      Mòduls blancs

     Cavallets de pintura      Taulers blancs (per a taules)          

                Altres

DECLARE que són certes totes les dades facilitades, així com que es compliran tots els requisits exigits en la normativa aplicable als actes sol·licitats.

S’adjunta la documentació següent:

 Assegurança de responsabilitat civil de l'associació (còpia acarada de la pòlissa en què s’especifique el titular, el risc cobert, la quantia assegurada
i el període de vigència; o certificat expedit per la companyia asseguradora en el qual es detallen les dades anteriors)

 Pla d'emergència
 Declaració responsable 

Una altra documentació (Policia)
 Fitxa 1 Plantà de monuments fallers i talls de carrer Fitxa 5 Fitxa Declaració Responsable
 Fitxa 2 Adornament de la via pública Fitxa 6 Dades complementàries de responsables
 Fitxa 3 Actes en la via pública Fitxa 7 Informació per al servei de bombers
 Fitxa 4 Disparada d'artificis pirotècnics (i declaració responsable corresponent)
 

Manises,
(SIGNATURA)

Aquest permís se sol·licitarà amb un mínim de 30 dias d'antelació. La concessió del material dependrà de la disponibilitat del mateix.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES 
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercir els seus drets d'accés i
rectificació presentarnt una instància  en el Registre General d'Entrada, o bé enviant un correu electrònic a lopd@manises.es  .

mailto:lopd@manises.es
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Respecte a la  instal·lació  d'inflables,  atraccions  firals,  carpes,  discomòbils  i  orquestres,  es  requereix  l'atorgament  de la Llicència
d'Obertura,  d’acord amb el  que indica l’article 95 i  el  107  del  reglament de desenvolupament de la Llei  d'espectacles  públics,
activitats recreatives i establiments públics, aprovat pel Decret 143/2015, d'11 de setembre. Així mateix, la realització d'activitats en la
via pública sense muntatge d'instal·lacions eventuals portàtils o desmuntables estan subjectes a autorització, d’acord amb el que
indica l’article 81 de l’esmentat reglament. 

A més, s'haurà de presentar la següent documentació:
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ABANS DE LA INSTAL·LACIÓ

1. Declaració responsable d’acord amb el que exigeix l'article 17 de la  Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat Valenciana, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. S'emprarà el model de
Declaració Responsable corresponent a l'annex X per als casos 2.1 i 2.2, i a l'annex VI per al cas 2.3 dels inclosos en
el reglament de desenvolupament de la Llei d'espectacles públics, activitats  recreatives i  establiments públics,
aprovat pel Decret 143/2015, d'11 de setembre.

2.1 En cas d'unflables, atraccions firals i carpes:
Projecte  tècnic,  subscrit  per  un  facultatiu  competent  i  visat  pel  seu  col·legi  professional  o  elaborat  per  una
empresa amb qualificació d'Entitat de Certificació Administrativa o per organisme anàleg, que tinga almenys el
següent contingut:
-  Memòria: Contindrà  una  descripció  detallada  de  l'activitat  que  se  sol·licita  i  de  les  instal·lacions  que  la
conformen, càlcul motivat de l'aforament d'acord amb el CTE DB SI i justificació tècnica de vies d'evacuació,
espai exterior segur, eixides i recorreguts d'evacuació, proteccions passives i actives contra el foc, acabats de
seguretat,  instal·lació  elèctrica  ordinària,  de  senyalització  i  emergència,  dotacions  higièniques  i  sanitàries,
renovació d'aire viciat, i accessibilitat al local i recorreguts interiors.
- Documentació gràfica: Contindrà un plànol de l’emplaçament amb la indicació dels amples de la via pública i
la justificació d'espai exterior segur, plànol de cotes, superfícies i aforaments, plànol de distribució, alçat i secció,
plànol  d'instal·lació elèctrica i  esquema, plànol de ventilacions o renovació d'aire,  i  plànol  d'instal·lacions de
protecció contra incendis.

2.2 En cas de discomòbils i orquestres:
S'haurà d'aportar la següent documentació, redactada per un tècnic competent: 
- Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es destinarà la instal·lació
- Memòria tècnica constructiva
- Memòria de mesures contra incendis
- Memòria del sistema i càlcul d'evacuació
- Memòria de la instal·lació elèctrica
- Documentació gràfica: (igual que en el cas d'unflables, atraccions firals i carpes)

2.3 En cas d'ocupació de la via pública per a activitats sense instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables:
- Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat que es vol realitzar, en què s’indique la data, el lloc, l’horari i 
l’aforament previst
- Manifestació expressa del titular que es compleixen tots els requisits i les condicions de seguretat per al dia de la
realització de l'esdeveniment
- Documentació gràfica: Plànol de l’emplaçament i la distribució de l'activitat prevista i elements significatius

3. Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor, subscrit per un tècnic competent.

4. Assegurança de Responsabilitat Civil en vigor, que cobrisca els danys al públic assistent i a tercers, i també el risc
d'incendi, derivat de les condicions de la instal·lació, així com els danys al personal que hi preste serveis, per una
quantia assegurada en funció de l'aforament declarat de la instal·lació, d’acord amb l'article 60 del reglament
de desenvolupament de la Llei d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, aprovat pel
Decret 143/2015, d'11 de setembre.

5. Certificat de revisió anual en el cas d'unflables i atraccions firals, realitzat per un tècnic competent i visat pel
col·legi professional, si escau.

6. S'haurà d'establir la corresponent fiança, la quantia de la qual estarà en funció del que estableix el reglament
de desenvolupament de la Llei d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES 
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercir els seus drets d'accés i
rectificació presentarnt una instància  en el Registre General d'Entrada, o bé enviant un correu electrònic a lopd@manises.es  .
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DESPRÉS A LA INSTAL·LACIÓ I ABANS DE LA VISITA D'INSPECCIÓ (EXCEPTE ACTIVITATS PUNT 2.3)

7. Certificat final del muntatge,  d’acord amb el que s’especifica en l'article 108 de l’esmentat reglament,  que
incloga TOTS  els  apartats  relacionats  en l'article  4  de la Llei  14/2010,  de 3 de desembre,  de la Generalitat
Valenciana,  d'espectacles  públics,  activitats  recreatives  i  establiments  públics,  en què s’acredite  que s'han
realitzat de conformitat amb la documentació tècnica presentada, i que les instal·lacions reuneixen les mesures
necessàries de seguretat i solidesa de tots els seus elements. Aquesta documentació haurà d'estar signada per
un tècnic competent i visada pel col·legi oficial corresponent.

8. Certificacions corresponents a la instal·lació elèctrica (si escau):

Certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió per a la instal·lació receptora específica (instal·lador autoritzat)
Certificat de l’adreça i l’acabament de l’obra (tècnic projectista)
La documentació descrita haurà d'estar  registrada en la Conselleria d'Indústria,  Comerç i Innovació (Servei
Territorial d'Indústria i Innovació), per la qual cosa s’haurà d'aportar el corresponent justificant

9. Amb l'aportació de la documentació indicada en el punt anterior, s’haurà de sol·licitar la visita d’inspecció dels
Serveis  Tècnics  Municipals  o,  si  escau,  acompanyar  el  certificat  de l’Organisme de Certificació  Administratiu
(OCA), que inicia directament l'activitat.

CONDICIONANTS GENERALS

S'adverteix que totes les activitats que es pretenguen desenvolupar en la via pública, hauran de realitzar-se de tal
forma que els nivells de recepció en habitatges i locals contigus o pròximes no superen els màxims establits en la Llei
7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES 
Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions
pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercir els seus drets d'accés i
rectificació presentarnt una instància  en el Registre General d'Entrada, o bé enviant un correu electrònic a lopd@manises.es  .

mailto:lopd@manises.es
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